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ZÁPIS Z 2. ZASEDÁNÍ 

DOBROVOLNÉHO SVAZKU OBCÍ POLICKA 

V ROCE 2018 
konaného dne 9. května 2018 od 16 hod. 

v městě Police nad Metují, na městském úřadě. 
 

Přítomní členové: Mgr. I. Jenková, V. Friml, Ing. J. Krtička, Mgr. M. Maroul, P. Šubíř,  

V. Vítek, Ing. M. Šrůtek, J. Vaněček 

 

Hosté:  Ing. Helena Ištoková, Ing. Pavel Pohner, zástupce MAS Stolové Hory 

Ing. Mgr. Pavel Rejchrt, Ing. Václav Lepš 

 

Zapisovatel:   L. Ježek 

 

Ověřovatel:   I. Jenková 
 

 
 

PROGRAM: 

 

1) Zahájení 

2) Kontrola usnesení 

3) Stanovení realizačního týmu a zavření smlouvy s MAS Stolové hory  

4) Plná moc pro Ing. Helenu Ištokovou  

5) Dohody o provedení práce 

6) Lávky v Maršovském údolí 

7) Různé 

8) Presentace programu Gramis (Ing. Václav Lepš) 

9) Závěr 

 

 

1) ZAHÁJENÍ 

 

Předseda svazku zahájil zasedání a přečetl navržený program jednání. K programu neměl 

nikdo připomínek. Zapisovatelem byl jmenován Luboš Ježek a ověřovatelem zápisu byla 

jmenována Ida Jenková. Jednání bylo většinou přítomných členů shledáno usnášeníschopné.  

 

2) KONTROLA USNESENÍ 

 

L. Ježek přečetl níže uvedená usnesení, která byla schválena na min. schůzi výboru svazku. 

 

 Výbor DSO Policka se shodl na tom, že by se dlouhodobé koncepční řešení problému 

náporu turistů mělo hledat spolu s odborníky v oblasti cestovního ruchu, životního 

prostředí, dopravy a územního rozvoje. Tento problém bude řešen na úrovni kraje.  

 Výbor DSO Policka schválil místopředsedu svazku pro období 2018-2019. 

Místopředsedou DSO Policka byl zvolen pan Vladislav Friml.  

 Výbor DSO Policka schválil předsedu svazku pro období 2018-2020. Předsedou DSO 

Policka byl zvolen pan Vítězslav Vítek.  

 Výbor DSO Policka schválil uzavření smlouvy s agenturou CEP na dotační 
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management a organizaci výběrového řízení projektu Efektivní a profesionální veřejná 

správa regionu DSO Policko v celkové částce 278 300,- Kč. 

 Výbor DSO Policka schválil rozpočet pro rok 2018 jako schodkový. Rozpočtové 

příjmy ve výši 2 122 877,- Kč, rozpočtové výdaje ve výši 2 307 165,- Kč a 

financování ve výši 184 288,- Kč. Závazným ukazatelem rozpočtu jsou paragrafy 

rozpočtové skladby. 

 Výbor DSO Policka schválil sepsání Dohody o provedení práce s paní Monikou 

Hrnčířovou na kompletní vedení účetnictví projektu Efektivní a profesionální veřejná 

správa regionu DSO Policko na dobu od 1. 4. 2018 do 31. 12. 2020. Odměna za 

provedenou práci byla stanovena ve výši 200,- Kč za 1 hodinu práce. 

 Výbor DSO Policka se shodl na tom, že pronájem pódia pro obec Radvanice na akci 

Den obce Radvanice konané dne 25. 8. 2018 bude v částce 9 510,- Kč vč. DPH. 

 

Kontrola usnesení proběhla v pořádku, veškerá schválená usnesení z minulé schůze byla 

naplněna. 

 

 

3) STANOVENÍ REALIZAČNÍHO TÝMU A UZAVŘENÍ SMLOUVY S MAS STOLOVÉ 

HORY 

 

V další části projednávaných bodů informoval L. Ježek a H. Ištoková starosty ohledně vývoje 

realizace projektu Profesionální a efektivní veřejná správa regionu DSO Policko. Členové 

výboru DSO Policka byli seznámeni s obsazením realizačního týmu projektu, který byl již 

částečně schválen během 1. Pracovního zasedání DSO Policka v lednu 2018.  

V tomto případě bylo navrženo následující: 

1) Odborný grant projektu – Ing. Helena Ištoková (vedoucí FSO Města Police nad 

Metují) 

2) Odborný pracovník - metodik rozvoje regionu – MAS Stolové hory, administrativní 

pracovnice členský obcí 

3) Koordinátor vzdělávání – Ing. Pavel Pohner (tajemník Města Police nad Metují) 

4) Koordinátor projektu – Mgr. Luboš Ježek (manažer DSO Policka) 

5) Projektový a finanční manažer – Ing. Miluše Doležalová (CEP) 

 

V souvislosti se stanovením realizačního týmu je nutné zajistit aktivy Odborného pracovníka 

– metodika rozvoje regionu, který je odpovědný za tvorbu a kompletaci strategických a 

koncepčních dokumentů. Tuto činnost bude vykonávat MAS Stolové hory (v předpokládaném 

rozsahu 1 568 hodin) a částečně také administrativní pracovnice, případně jiné pověřené 

osoby členských obcí.  

V rámci průzkumu trhu byli osloveni 3 potenciální dodavatelé služby na obsazení pozice 

Odborného pracovníka – metodika rozvoje regionu, z nichž nejnižší nabídku podala MAS 

Stolové hory v částce 392 000,- Kč. 

 

Usnesení č. 01/02/2018 

Výbor DSO Policka schvaluje obsazení osob realizačního týmu a současně podepsání 

smlouvy s MAS Stolové hory na zajištění aktivity Odborného pracovníka – metodika rozvoje 

regionu v rámci dotačního projektu Profesionální a efektivní veřejná správa regionu DSO 

Policko v částce 392 000,- Kč. K podpisu smlouvy pověřuje předsedu DSO Policka V. Vítka. 

 

Pro: 7         Proti: 0    Zdržel se: 0 
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4) PLNÁ MOC PRO ING. HELENU IŠTOKOVOU 

 

V rámci usnadnění administrativních a organizačních záležitostí bylo navrženo, aby Ing. 

Helena Ištoková, která bude vykovávat Odborného granta projektu, byla výborem svazku 

zplnomocněna k úkonům spojeným s projektem Efektivní a profesionální veřejná správa 

regionu DSO Policko. Jedná se především o podepisování patřičných dokumentů k realizaci 

projektových aktivit a administrativních činností v systému MS2014+.  

L. Ježek přečetl veškeré úkony, ke kterým by měla být H. Ištoková zplnomocněna a dále 

umožnil členům DSO Policka do navržené plné moci nahlédnout.  

 

Usnesení č. 02/02/2018 

Výbor DSO Policka uděluje plnou moc Ing. Heleně Ištokové k patřičným úkonům spojeným 

s projektem Efektivní a profesionální veřejná správa regionu DSO Policko. 

 

Pro: 7         Proti: 0    Zdržel se: 0 

 

 

5) DOHODY O PROVEDENÍ PRÁCE (DPP) 

 

Na základě aktivit spojených s realizací projektu Efektivní a profesionální veřejná správa 

regionu DSO Policko je nutné sepsat dohody o provedení práce s následujícími osobami 

(členy realizačního týmu):  

1) Ing. Helenou Ištokovou bude sepsána DPP na pozici Odborného grantu 

v předpokládaném rozsahu 158 hodin. Odměna za provedenou práci je stanovena na 

352,- Kč/hod. 

2) Ing. Pavlem Pohnerem bude sepsána DPP na pozici Koordinátora vzdělávání 

v předpokládaném rozsahu 226 hodin. Odměna za provedenou práci je stanovena na 

200,- Kč/hod. 

3) S administrativními pracovnicemi, případně jinými pověřenými osobami členských 

obcí DSO Policka budou sepsány DPP na pozici Odborného pracovníka - metodika 

v předpokládaném součtu 477 hodin. Odměna za provedenou práci je stanovena na 

200,- Kč/hod. Celkový počet hodin 477 představuje součet všech uzavřených dohod. 

4) S manažerem DSO Policka (L. Ježkem) bude sepsána DPP na pozici Koordinátora 

projektu v předpokládaném rozsahu 20 hodin měsíčně. Odměna za provedenou práci 

je navržena na 200,- Kč/hod. 

 

Usnesení č. 03/02/2018 

Výbor DSO Policka schvaluje, uzavření Dohod o provedení práce v rámci zajištění aktivit 

v projektu Efektivní a profesionální veřejná správa regionu DSO Policko. 

 

Pro: 7         Proti: 0     Zdržel se: 0 
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6) LÁVKY V MARŠOVSKÉM ÚDOLÍ 

 

Ida Jenková informovala o současném – havarijním stavu lávek v Maršovském údolí a dále 

dodala, že již byly učiněny kroky k řešení tohoto problému. Město Police nad Metují dodá 

potřebné dřevo k lávkám a bude v tomto ohledu spolupracovat s Velkými Petrovicemi, které 

opravu zajistí.  

J. Krtička se dotázal, v jakém stavu se nachází lávka za Mýtem. Pan Frimul k tomu uvedl, že 

podle Bezděkova je tam položená fošna a kameny, takže cesta je průchozí.  

  
 

7) RŮZNÉ 

 

P. Šubíř vznesl dotaz ohledně zrušení poklady v Komerční bance v Polici nad Metují a 

s možností zaslat dopis požadující zachování této služby.  

I. Jenková během schůze telefonicky komunikovala s paní Michalíčkovou (reg. poradcem 

KB), a informovala přítomné o tom, že má s paní Michalíčkovou domluvenou schůzku a že 

po schůzce bude ostatní informovat o dalším vývoji.  Dále uvedla, že je to pro Město velmi 

nepříjemné, protože již došlo ke zrušení pobočky Monety.  

V rámci diskuze se dále přítomní zeptali, jak je to s pokladnou KB v Hronově. Ida Jenková 

uvedla, že pokladna v Hronově zůstává a že od paní Michalíčkové dostane 15. 5. 2018 

písemné stanovisko a současně uvedla, že se paní Michalíčková jménem KB omlouvá za 

nedostatečnou informovanost.  

V závěru bylo domluveno, že L. Ježek sepíše dopis zastupující svazek s požadavkem na 

zachování pokladny KB v Polici nad Metují. 

Předseda svazku V. Vítek pozval přítomné na slavnostní otevření informačního centra 

v Suchém Dole, které se bude konat 9. června. Dále pozval přítomné na hasičskou soutěž, 

která se bude konat v Radkówě dne 20. 5. 2018 a vyzval členské obce, aby ho informovaly, 

kdo z nich se této soutěže zúčastní.  

K panu předsedovi se přidal starosta Machova – J. Krtička, který pozval přítomné na 

slavnostní otevření parkoviště v Machovské Lhotě v sobotu 12. května.  

Ida Jenková informovala o připravované akci Polická zelňačka a uvedla, že by bylo dobré, 

pokud by se této akce zúčastnily také týmy z jednotlivých, členských obcí. Dále informovala 

o další chystané akci – Běh z Police do Police, který se uskuteční 23. června. Starostka se dále 

zeptala, co se děje s cyklostezkou mezi Policí a Žďárem (chodník). P. Šubíř uvedl, že se čeká 

na vypořádání majetku a na územní rozhodnutí.  

Ida Jenková dále poděkovala všem, kteří se účastnily projektu Euroregion Glacensis a 

současně se zeptala členů co je nového ve Společnosti pro destinační management 

Broumovska (SDMB). Pan Vítek uvedl, že byl na projekci v Broumovském klášteře, která se 

týkala geoparku a že zde byla hojná účast, ale chyběli zde starostové především 

z Broumovska.  

I. Jenková dále uvedla, že Kladské pomezí již vydalo letní turistické noviny. S SDMB je 

velmi špatná spolupráce. A dále dodala, že zimní noviny Broumovska, do kterých 

připravovaly podklady a články CKV (Pellyho domy), nebyly vůbec vydány.  

J. Krtička uvedl, že mu je blízká lokální spolupráce s Broumovskem, nicméně mu spolupráce 

s SDMB připadá také slabá.  

I. Jenková uvedla, že DSO Policko by si mělo do budoucna rozhodnout, s kým bude 

spolupracovat (SDMB nebo Branka). J. Krtička uvedl, že díky SDMB vzniká geopark, což 

bude jistě přínosem.  

Pan Friml upozornil na problém s cestou mezi Žďárem a Policí, kdy se po dešti stává tato 
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cesta neprůchodná. I. Jenková na toto uvedla, že pokud by se cesta zasypala štěrkem, nejspíše 

by to stejně nepomohlo.  

L. Ježek předal starostům plakáty povinné publicity projektu Efektivní a profesionální veřejná 

správa regionu DSO a požádal starosty o jejich umístnění na místním úřadě na veřejnosti 

dostupném a viditelném místě.  
 
 

8) PRESENTACE PROGRAMU GRAMIS (Ing. Václav Lepš) 

 

Předseda svazku přivítal pana Lepše a následně mu předal slovo.  

Pan Lepš představil starostům program Gramis – geografický mapový informační systém a 

předal jim informační materiály. Poté proběhla diskuze k využití programu v obcích.  

 
  

9) ZÁVĚR 

 

Na závěr předseda svazku poděkoval všem přítomným za účast a ukončil schůzi. 

 
 

 
Zapsal: Luboš Ježek 

V Polici nad Metují dne 14. 5. 2018 

 

 

 

…………………………………………..        …………………………………………... 

 Vítězslav Vítek Mgr. Ida Jenková 

 předseda svazku ověřovatel 


